
 Машини за обслужване на климатични системи
ACS 863, ACS 763, ACS 753 

Предимствата с един поглед 
 Улеснено обслужване на климатичните системи от сервизите, постигнато чрез иновативен, надежден

дизайн, целящ лесна употреба, комбиниран с функционалност и фокус към бъдещето.
• Въртящата се конзола осигурява удобство и комфорт при работа
• Създаден за сервизите, за възможно най-лесното и ефективно обслужване
• Приложението за мобилен телефон дава възможност за отдалечена връзка с машината
• Интегрирана система за намиране на утечки на инертен газ
• Функцията на извличане позволява прочистването на MAC системата и спестява пари
• Херметично затворените бутилки за масло не позволяват проникването на влага
• Поддържа както PAG, така и POE типовете масла, а също и прочистване на маркучите
• And!amo е създаден въз основа на потребителския опит, а резултатът е продукт с перфектен

баланс между устойчивост и лесна подвижност, за да направи работата  по-удобна

Минете на следващото ниво с новите машини за обслужване на климатици 

ACS 863 

R1234y Вграден идентификатор 
на хладилния агент 

 тест за утечки - N₂H₂/N₂ 
до 99% извличане 

ACS 763 

R1234y 
Опционално - идентификатор на 
хладилния агент
 тест за утечки - N₂H₂/N₂ 
до 99% извличане

ACS 753 

R134a 
Опционално - идентификатор 

на хладилния агент
 тест за утечки - N₂H₂/N₂

 до 99% извличане 
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Мобилно приложение 

Приложението за смартфони, 
позволява на потребителите да 
проверяват състоянието на машината 
си за обслужване на климатици, а 
също и да получават уведомление, 
когато обслужването приключи или в 
случай, че има проблем. Операторът 
може да провери оставащото време за 
обслужване през приложението, така 
може лесно да контролира времето си 
и да се фокусира върху други сервизни 
дейности.  

Мултифункционални

Тези машини за обслужване на 
климатици, събират всички функции за 
поддръжка, било то рутинни или 
извънредни. Съобщенията на екрана, 
помагат и насочват потребителя за 
извършваната дейност .  

В готовност за "Свързан сервиз" 

And!amo безпроблемно се свързват с  
Bosch Connected Repair или Asanetwork 
чрез Wi-Fi и запазват всичките данни 
на едно място. Чрез Bosch Connected 
Repair, собствениците на сервизи, 
получават възможност да запишат 
изразходваното време и хладилен 
агент, а след това да го покажат на 
клиентите си.   

Един капак за обслужване 

С премахването на капака на гърба на 
машината, сервизните техници могат  
да стигнат до най-съществените части 
и компоненти изключително лесно. 
Това съкращава значително времето 
за поддръжка и обслужване.



АКЦЕНТИ 

Иновации 

За първи път има 
възможност за отдалечен 
контрол чрез приложението 
за мобилни телефони, което 
спестява време на техниците, 
информирайки ги за 
оставащото време до 
завършване на обслужването.

Новите машини за климатици са 
съвместими с  концепцията "Свързан 
сервиз", която помага за обмена на 

данни и извършените ремонти. 

Благодарение на модерния дизайн,
поддръжката и обслужването могат 
да се извършват много по-лесно  и 
бързо.

Благодарение на функцията за     
дълбоко извличане, 99% от 
хладилния агент може да бъде 
възстановен за минути. Това 
спестява време, пари и предпазва 
околната среда. 

Лесна връзка с 
експертната поддръжка 

и получаване на know 
how в кратки срокове. 

Вграден автоматичен тест 
за утечки с N₂H₂/N₂ 

Почистващ комплект
одобрен от производителите 

на автомобили 
Машините са създадени с цел 
лесна употреба, а също така и 
бърз достъп до важните 
компоненти и части за 
поддръжка.

Иновативна система за 
впръскване на масло  
с бутилки за многократна употреба, 
които намаляват риска от проникване 
на влага и други течности. 

Идентификатор на 
хладилния агент 
проверява чистотата на 
хладилния агент

Всички функции  са по-лесни за 
използване от оператора, 

благодарение на иновативния 
графичен интерфейс, поставен 
на въртящ се контролен панел. 

Може да избирате между напълно 
автоматичен или ръчно 

избираем режим на работа.

Бутилка за 
хладилен агент - 
16кг.
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Бутилка за хладилен 
агент - 16кг.

 

АКЦЕНТИ

Иновации 

Новите машини за климатици са 
съвместими с  концепцията "Свързан 
сервиз", която помага за обмена на 

данни и извършените ремонти. 

Благодарение на функцията за     
дълбого извличане, 99% от 
хладилния агент може да бъде 
възстановен за минути. Това 
спестява време, пари и предпазва 
околната среда. 

Лесна връзка с 
експертната поддръжка 

и получаване на know 
how в кратки срокове. 

Благодарение на модерния дизайн, 
поддръжката и обслужването могат 
да се извършват много по-лесно  и 
бързо.

За първи път има 
възможност за отдалечен 
контрол чрез приложението 
за мобилни телефони, което 
ще спестява време на 
техниците, информирайки ги 
за оставащото време до 
завършване на обслужването.

Идентификатор на 
хладилния агент 
проверява чистотата на 
хладилния агент Всички функции  са по-лесни за 

използване от оператора, 
благодарение на иновативния 
графичен интерфейс, поставен 
на въртящ се контролен панел. 

Може да избирате между напълно 
автоматичен или ръчно 

избираем режим на работа.

Иновативна система за 
впръскване на масло  
с бутилки за многократна употреба, 
които намаляват риска от проникване 
на влага и други течности. 

Машините са създадени с цел 
лесна употреба, а също така и 
бърз достъп до важните 
компоненти и части за 
поддръжка.

Вграден автоматичен тест 
за утечки с N₂H₂/N₂ 

Почистващ комплект, 
одобрен от производителите 

на автомобили 
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Температурното управление на батерията на хибридните и 
електрическите автомобили ще има допълнителни 
изисквания към машините за обслужване на климатици.

Технически данни 

ACS 863 / 763 / 753

Функции 

N₂H₂/N₂ вграден тест за утечки
до 99% извличане
Безжична връзка за концепцията "Свързан сервиз"
Дистанционно управление, чрез приложението за телефони
Възстановяване на масло, чрез електронната скала
Вграден детектор за утечка на инертен газ
Съвместим с климатичните системи на хибридните автомобили

Характеристики 
Включен комплект за безжична връзка
Бутилка за хладилен с агент с капацитет от 16 килограма
Двустепенна вакуум помпа с капацитет от  170 л/мин

Условия за работа 
Работна температура от +10 °C  до  + 50 °C
Захранване  | 230 V 50/60 Hz

Мощност < 1200 W
…И много други

Къде да намеря повече информация? 

Bosch Workshop World 
http://www.bosch-workshop-world.com 

СЪВЕТ! 
Когато обслужвате 
климатичната система на 
автомобил, съветваме да 
подмените и филтъра на 
купето, защото тогава 
Вашият клиент ще може да 
усети по-добре ефекта и ще 
остане доволен от 
обслужването.

Филтрите за купе от Bosch 
повишават комфорта за    
пасажерите и предпазват 
здравето от вредните микро- 
частици.

ACS 863: SP00000112 

ACS 763: SP00000113  

ACS 753: SP00000110 
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Знаете ли, че...?

http://www.bosch-workshop-world.com/
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